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Best Verenigingslid,

Terugblik

Op 11 november kwam Frank van Rooijen, archivaris van het Regionaal Historisch Centrum
Rijnstreek en Lopikerwaard ons vertellen hoe het streekarchief werkt, wat er allemaal is en hoe wij
deze gegevens kunnen opvragen. Op dit moment is dit nog een beetje moeilijk omdat alle archieven
her en der zijn opgeslagen. Eind 2018 wordt het streekarchief weer ondergebracht in het nieuwe
gemeentehuis van Woerden. Als alles weer keurig op zijn plaats staat kan je daar weer zo binnen
lopen om stukken in te zien. Tot die tijd kan je beter telefonisch een afspraak maken, met een
specifieke vraag.
Ook werden wij gewaarschuwd, dat elke fotograaf jarenlang eigenaar blijft van zijn foto. Zonder zijn
toestemming mag men zijn foto op geen enkel manier gebruiken. Zelfs tot 70 jaar na zijn overlijden.

Actueel

Voor zaterdag 9 december hebben wij Krijn van der Ham uit Meerkerk uitgenodigd die een
presentatie over de ontwikkeling van de schaats door de eeuwen heen gaat verzorgen. Krijn is zelf
een verzamelaar van schaatsen. Botjes, Friese doorlopers, krulschaatsen, iets wat lijkt op noren,
verzin het en hij heeft het in zijn collectie. Uiteraard brengt hij ook een echte Linschoterschaats mee.
Achter iedere schaats zit een verhaal. Naast schaatsen neemt hij ook een aantal winterse attributen
mee naar ‘De Brede Vaart’. Hij heeft behoorlijk wat ruimte nodig voor zijn spullen. Daarom hebben
wij de bibliotheek op de begane grond gereserveerd. Krijn zal ons deze ochtend gedurende een paar
uur heel veel over schaatsen vertellen.
Deze ochtend staat de koffie en thee rond 10.00 uur weer voor u klaar.

Verdere plannen voor 2018

Op 13 januari komt de heer Raven ons alles vertellen over de klokken van Linschoten. In het kader
van ons 1e lustrum willen wij een actie starten om het Angelusklokje in toren van de St Janskerk te
laten restaureren. Eind 2018 moet de klok weer echt geluid kunnen gaan worden.

Nieuws

Vereniging Oud-Linschoten doet mee aan de pub-quiz. Eens in de maand op vrijdagavond. Eén van
de 7 rondes werd door ons team gewonnen: Prijsje een gratis portie bitterballen. Weet u veel van
muziek, over Linschoten of de natuur en vindt u
het leuk om ook eens een vrijdagavond mee te
doen, meldt u dan aan. Wij kunnen nog wel
reserve deelnemers gebruiken. De volgende pubquiz is 15 december.
Het bestuur van Vereniging Oud-Linschoten wenst
u hele fijne feestdagen toe.
Graag weer tot ziens bij één van onze activiteiten.
Linschoten, december 2017

